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المقدمة 
نا لو لحافظون:"     الحمد هلل القائل  أرسل رسولو باليدى ودين الحق 1"إنا نحن نزلنا الذكر وا 

ن , وأشيد أن ال إلو إال اهلل حفظ كتابو من العبث بو , ليخرج الناس من الظممات إلى النور  وا 
.  التي بينت مجممو  وخصصت عامو وقيدت مطمقو من تمام حفظو حفظ سنة نبيو

يا :"  القائل  بمغ ما ُأمر بو استجابة لنداء ربو    وأشيد أن حبيبنا محمدًا عبد اهلل ورسولو 
 . 2"أييا النبي بمغ ما أنزل إليك من ربك

,  ويضع الضوابط والقوانين لتمييز صحيحيا من سقيميا    وقد ىيأ اهلل تعالى من يحفظ سنتو 
والمذان ينشرح الصدر , وكان من أولئك الجيابذة الكبار اإلمامان الجميالن البخاري ومسمم 

وتطمئن النفس عند سماع اسمييما ولعل اهلل كتب ليما القبول في األرض لما قدما من خدمة 
. لمسنة النبوية المطيرة  تفخر بيا األجيال عمى مر العصور

عمَّيا غابت - تمقي األمة لمصحيحين بالقبول  ليؤكد بدىية:    ىذا وقد جاء ىذا البحث وعنوانو 
, وبرز فيو الكالم عن العقل ودوره وفيمو لمنصوص , في ىذا العصر الذي طغت فيو المادة 

, ونقده لكل ما لم يوافقو ولو  ألول وىمة حين اطِّالعو عمى النص وخاصة إذا كان نصًا نبويًا 
وقد ال يتورع عدد من أصحاب ىذه المدرسة أن يبادر لنقد الحديث حتى ولو كان في صحيح 

وذلك لما ليذا الموضوع من , بدىية تمقي األمة لمصحيحين بالقبول – البخاري أو صحيح مسمم 
أىمية كبرى ال يدركيا إال من مارس ىذا الفن وعايش جيود العمماء وصبرىم عمى شظف العيش 

.   وصيانتيا عن كل ما يشوبيا ورضاىم باألطمار في سبيل العناية بسنة الحبيب 
 , البخاري ومسمم دفاع عن اإلسالم الدفاع عن صحيحي    وتظير أىمية ىذا البحث في أن 

مسمسل الكيد لإلسالم , في مخطط يستيدف دين اإلسالم واجتثاث أصولو ,  فإنو ال يزال
ًً من صحابة رسول اهلل  وتقويض بنيانو فما أكثر الحمالت التي تعرض ليا اإلسالم ورجالو بدءًا

فيمن عرف بكثرة الرواية منيم , ومرورًا بكبار أئمة   والتشكيك في عدالتيم وديانتيم , والطعن
 .مشيود في تدوين الحديث ونشر السنة  التابعين الذين كان ليم دور

ىذه المرة         وما أن فرغ خصوم اإلسالم من ذلك حتى بدؤوا جولة جديدة , كان اليدف فييا
واتخذوىما  أعظم أصول اإلسالم بعد القرآن , فصوبوا سياميم نحو الصحيحين ومؤلفييما ,

إسقاط الثقة  غرضًا لحمالتيم وشبياتيم المزعومة , ألن في النيل منيما نياًل من اإلسالم , وألن
إنما ثبتت بتصحيح ىذين  بيما ىو في الحقيقة إسقاط لمثقة بجممة كبيرة من أحكام الشريعة التي

العصف بيما , فقد أصابوا اإلسالم  اإلمامين الجميمين وتمقي األمة ليما بالقبول , فإذا نجحوا في
من أىم أىدافيم وأولى أولياتيم إسقاط الثقة  في مقتل يصعب بعده استمرار الحياة , ولذلك جعموا

                                                 
. 9: الحجر  :   1
. 67: المائدة   : 2
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, لتنيار بعد ذلك صروح السنة في غيرىما من  بأحاديث الصحيحين ورواتيما بشتى الوسائل
.  الكتب والمصنفات األخرى 

العمم والدين , وما شبيات المغرضين       وبعد فقد ظيرت مكانة ىذين  الكتابين  ومنزلتيما في
التحقيق العممي , وليس ليا أي سند شرعي , وال  حوليما إال مجرد فقاعات وأوىام ال تثبت أمام
كل عصر من ينفي عنيا تحريف الغالين ,  يزال اهلل عز وجل يقيض لمسنن واألحاديث في

 . لوعد اهلل في حفظ دينو وكتابو وسنة نبيو وانتحال المبطمين وتأويل الجاىمين , تحقيقاً 
        
        

: الدراسات السابقة 
فما أكثر الجيود التي حظي بيا ,      ال يخفى أن ىذا الموضوع قد لقي عناية من العمماء 

ولكن لم أجد بحثًا تناول الموضوع بشكل , ومنيا تمقي األمة لصحيحييما  بالقبول , الصحيحان 
. مستقل 

ن كان ىناك جيود مشكورة تعرضت لمموضوع  ولكن من خالل تناول الصحيحين أو ,        وا 
اإلمام وكتاب , كمكانة الصحيحين لألستاذ الدكتور خميل إبراىيم مال خاطر , أحدىما بالدراسة 

. محمد طوالبو : لمدكتور, مسمم ومنيجو في صحيحو 
أجمع فييا شتات الموضوع في مكان واحد ,       فأحببت أن أتناول الموضوع بدراسة مستقمة 

 .واهلل الموفق 
 

:  منيج الدراسة وخطتيا 
    اعتمد الباحث في بحثو المنيج الوصفي مستفيدا من المنيجين االستقرائي واالستنباطي, 

 . فجعمتو في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة في نتائج البحث
.  جيود اإلمامين البخاري ومسمم في خدمة السنة وثناء العمماء عمييما:المبحث األول  
.  شرط اإلمامين البخاري ومسمم في صحيحييما :المبحث الثاني  
.  األسس التي اعتمدىا العمماء في تمقي أحاديث الصحيحين:المبحث الثالث   

     ىذا وما كان في ىذا البحث من صواب فبتوفيق من اهلل وما كان من خطأ فمن نفسي ومن 
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصل الميم وسمم عمى حبيبنا محمد وعمى آلو . الشيطان 

. وصحبو  والتابعين 
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:  جيود اإلمامين في خدمة السنة وثناء العمماء عمييما:المبحث األول
    ما أكثر الثناء عمى اإلمامين من كثير من شيوخيما وأقرانيما وتالميذىما وكل من جاء 

فيذا بعض ذكر , خاصة والمقام مقام اختصار, وال يستطيع الباحث أن يذكر كل ذلك , بعدىما
. وثناء

اتفق العمماء رحميم اهلل عمى أن أصح الكتب بعد الكتاب : "شرحو لمسمم  قال النووي في مقدمة
البخاري ومسمم وتمقتيما األمة بالقبول وكتاب البخاري أصحيما وأكثرىما فوائد  العزيز الصحيحان

ظاىرة وغامضة وقد صح أن مسمما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنو ليس لو  ومعارف
 :وفيو مطمبان، 1" في عمم الحديث نظير

: جيود اإلمام البخاري في خدمة السنة وثناء العمماء عميو:   المطمب األول 
ولم ير مثل , ووحيد عصره ,       ال يختمف اثنان من العمماء عمى البخاري بأنو إمام زمانو 

. نفسو
ذكر لعمي بن المديني قول محمد بن : حدثني حامد بن أحمد قال : " قال إسحاق بن أحمد 

ما رأى , ذروا قولو : ما تصاغرت نفسي عند أحد إال عند عمي بن المديني فقال : إسماعيل 
 . 2" مثل نفسو

محمد بن إسماعيل طمب العمم وجالس الناس ورحل في :"    وقال أحمد بن سيار المروزي
.  3"الحديث ومير فيو وأبصر وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان يتفقو

لما ألَّف البخاري كتابو الصحيح عرضو عمى ابن المديني ويحيى بن معين : "   وقال العقيمي 
قال العقيمي , كتابك صحيح إال أربعة أحاديث : وأحمد ا بن حنبل وغيرىم فاستحسنوه وكميم قال 

 . 4"والقول فييا قول البخاري وىي صحيحة: 
     وىا ىو يجاور في رحاب المسجد النبوي بين القبر والمنبر ليبدأ دورًا مباركًا في حياتو في 

فمما طعنت في ثماني عشرة سنة صنفت قضايا الصحابة والتابعين ثم صنفت :" التصنيف يقول 
.  5..." وكتبتو في الميالي المقمرة التاريخ في المدينة عند قبر النبي 

كان : سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقوالن : قال وراقو محمد بن أبي حاتم :     ومن مناقبو 
, البخاري يختمف معنا إلى السماع وىو غالم فال يكتب حتى أتى عمى ذلك أيامًا فكنا نقول لو

إنكما قد أكثرتما عمي فاعرضا عمي ما كتبتما فأخرجنا إليو ما كان عندنا فزاد عمى خمسة : فقال 

                                                 
. اإلصدار الثاني ,  الشاممة  . 14شرح النووي  : 1
 .9/43,ابن حجر, تيذيب التيذيب   : 2
. 9/43المصدر السابق :  3
 . 9/46ابن حجر , تيذيب التيذيب  :  4
 2/555الذىبي , تذكرة الحفاظ :  5
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أترون : ثم قال , عشر ألف حديث فقرأىا كميا عن ظير قمب  حتى جعمنا نحكم كتبنا من حفظو 
 .  1أني أختمف ىدرًا وأضيع أيامي ؟ فعرفنا أنو ال يتقدمو أحد

سمعتو يقول :سمعت محمد بن أبي حاتم وَراق محمد بن إسماعيل قال :"       وقال الفربري
فسروا بذلك وصاروا إلى عمرو بن , ذاكرني أصحاب عمرو بن عمي بحديث فقمت ال أعرفو :

حديث ال :ذاكرنا محمد بن إسماعيل بحديث فمم يعرفو فقال عمرو بن عمي : عمي فقالوا لو 
كان :" وسمعتو يقول : قال محمد بن أبي حاتم , " يعرفو محمد بن إسماعيل ليس بحديث

إسماعيل بن أبي أويس إذا انتخبت من  
محمد بن إسماعيل أفقو عندنا  وأبصر :" وقال أبو مصعب , " كتابو نسخ تمك األحاديث لنفسو

 .  2"من ابن حنبل
     

جمع كتابو الصحيح إثر اقتراح جاء من شيخو إسحاق بن – رحمو اهلل – وال يخفى أن البخاري 
ما عندي حديث إال , كتبت عن ألف شيخ وأكثر :" وقد كتب عن شيوخ كثيرين يقول , راىويو 

 . 3" وأذكر إسناده
 :جيود اإلمام مسمم في خدمة السنة وثناء العمماء عميو:المطمب الثاني 

,     لعل جيود اإلمام مسمم في صحيحو بمكان ال يدركو إال من لو اضطالع في ىذا العمم 
بَين فييا مسمم , فيكفي أن تقرأ مقدمة صحيحو والتي تعد من أوائل المقدمات العممية المنيجية 

ن من , وأوضح فييا منيجو  في صحيحو بإيجاز , جممة من القواعد الميمة في عموم الحديث  وا 
يمعن النظر في صنيع مسمم في صحيحو يجد أن مسممًا التزم في صحيحو بمنيجو الذي خطو 

:  ويظير ذلك جميًا في عدة نواح منيا ّ  , لنفسو في مقدمتو 
. إخراجو لحديث الطبقتين األولى والثانية وطرح الثالثة –   أ 
. قبولو لزيادة الثقات _  ب 
. تركو لما يتفرد بو المحدث _  ت  
.  احتجاجو بالحديث المعنعن _  ث  
 .  4ذكره األخبار المعممة مع الشرح واإليضاح _  ج  

                                                 
( . 2/556)المصدر السابق :  1
. 9/43ابن حجر , تيذيب التيذيب    :  2
 . 43- 42/ 9المصدر  السابق  :  3
 .  374-373محمد طوالبو ص . د , اإلمام مسمم ومنيجو في صحيحو  :  4
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قال أحمد , -رحميما اهلل -    وقد أجمع من أثنوا عمى مسمم بأنو إمام زمانو بعد اإلمام البخاري 
رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسمم بن الحجاج  في معرفة الصحيح عمى مشايخ : " ابن سممة 
. 1"عصرىما

    وكفى بيا شيادة من ىذين اإلمامين الكبيرين في الجرح والتعديل والعمل والرجال وتمييز 
. صحيح الحديث من سقيمو 
: وقال أبو قريش الحافظ , كان ثقة من الحفاظ كتبت عنو بالري :"      وقال ابن أبي حاتم 

سمعت مسممًا يقول : وقال محمد بن الماسرجسي , فذكر منيم مسممًا – حفاظ الدنيا أربعة 
ما : وقال الحافظ أبو عمي النيسابوري , صنفت ىذا الصحيح من ثالثمائة ألف حديث مسموعة :

لعل أبا عمي ما وصل إليو - : الذىبي – قمت . تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسمم 
.  2صحيح البخاري

حصل لمسمم في كتابو حظ عظيم لم يحصل ألحد مثمو : قمت :"    وقال ابن حجر في التيذيب 
بحيث أن بعض الناس كان يفضمو عمى صحيح  محمد بن إسماعيل وذلك لما اختص بو من 

جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة عمى أداء األلفاظ كما ىي من غير تقطيع وال رواية بمعنى 
وقد نسج عمى منوالو خمق عن النيسابوريين فمم يبمغوا شأوه وحفظت منيم أكثر من عشرين , 

 3... ".إماما ممن صنف المستخرج عمى مسمم فسبحان المعطي الوىاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: شرط اإلمامين البخاري ومسمم في صحيحييما  :المبحث الثاني 
                                                 

 .589/ 2, الذىبي , تذكرة الحفاظ :   1
. 2/589, المصدر السابق  :   2
 .10/114التيذيب  :  3
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نما عرف ذلك من مطالعة , يصرح البخاري وال مسمم أن شرطييما في كتابييما كذا     لم  وا 
لذا كان البحث عن شرطييما محل , ومعرفة منيجييما وتصرفيما في صحيحييما, كتابييما

:  ولذلك اختمفت اجتياداتيم في ذلك , اىتمام من المحدثين 
اعمم أن البخاري ومسممًا ومن :"     قال اإلمام الحافظ أبو الفضل محمد بن طاىر المقدسي 

شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون الشرط : ذكرنا بعدىم لم ينقل عن واحد منيم أنو قال 
نما يعرف ذلك من سبر كتبيم فيعمم بذلك شرط كل رجل منيم, الفالني  فاعمم أن شرط .وا 

أن يخرجا الحديث المتفق عمى ثقة نقمتو إلى الصحابي المشيور من غير  (البخاري ومسمم )
وأن يكون إسناده غير مقطوع فإن كان لمصحابي راويان فصاعدًا , اختالف بين الثقات األثبات

ن لم يكن لو إال راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه إال أن مسممًا أخرج , فحسن وا 
أحاديث أقوام ترك البخاري حديثيم لشبية وقعت في نفسو أخرج مسمم أحاديثيم بإزالة الشبية مثل 

فمما تكمم في ىؤالء بما اليزيل العدالة والثقة ترك البخاري إخراج .وغيرىم ....حماد بن سممة 
  . 1"وأخرج مسمم أحاديثيم بإزالة الشبية , حديثيم معتمدًا عمييم تحريًا 

ثم اعمم يرحمك اهلل أن ليؤالء مذىبًا :"     وعندما يتطرق الحازمي لمعدالة كشرط لمصحة يقول 
في كيفية استخراج الحديث نشير إلييا عمى سبيل اإليجاز وذلك أن مذىب من يخرج الصحيح 

فمن كان في ... أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخو وفيمن روى عنيم وىم ثقات أيضا
والطبقة الثانية شاركت األولى , (مقصد البخاري)الطبقة األولى فيو الغاية في الصحة وىو غاية 

والطبقة الثانية لم ... في العدالة غير أن األولى جمعت بين الحفظ واإلتقان وبين طول المالزمة 
شرط  )تالزم  الزىري إال مدة يسيرة فمم تمارس حديثو وكانوا في اإلتقان دون الطبقة األولى وىم 

ومسمم عن أعيان الطبقة الثالثة , وقد يخرج البخاري أحيانًا عن أعيان الطبقة الثانية ,  ....(مسمم
 "2  .

لم يستوعبا الصحيح في صحيحييما : " معرفة الصحيح :     وقال ابن الصالح في النوع األول 
ما أدخمت في كتاب الجامع إال ما صح وتركت : فقد روينا عن البخاري أنو قال . وال التزما ذلك

ليس كل شيء عندي صحيح وضعتو : وروينا عن مسمم أنو قال . من الصحاح لمالل الطول 
 . 3إنما وضعت  ىا ىنا ما أجمعوا عميو– يعني في كتابو الصحيح -ىا ىنا 

فال يخرج إال حديث الثقة الضابط , ومن في حفظو : وأما مسمم : "     وقال ابن رجب الحنبمي 
إنو : بعض الشيء وتكمم فيو لحفظو , لكنو يتحرى في التخريج عنو وال يخرج عنو إال ما ال يقال 

                                                 
 . 14- 13ص , المقدسي , شروط األئمة الستة  : 1
. 61-57الحازمي ص,  شروط األئمة الخمسة 2
. 30العراقي ص ,  التقييد واإليضاح 3
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فشرطو أشد من ذلك, وىو أنو ال يخرج إال لمثقة الضابط ولمن ندر : وأما البخاري , مما وىم فيو 
ن كان قد اعترض عميو في بعض من خرج عنو   .1" وىمو , وا 

ىمام سعيد في تحقيقو ودراستو لشرح عمل الترمذي . وأما العنعنة عندىما فيناقشيا أستاذنا د    
وأمام ىذه المشكمة من مشاكل االصطالح تباينت أنظار العمماء :" البن رجب الحنبمي فيقول 

فرأى اإلمام مسمم في مقدمة صحيحو أن المعاصرة والبراءة من التدليس شرطان ال بد من 
وأما البخاري وشيخو عمي بن المديني فإنيما يشترطان ثبوت , توافرىما لرفع احتمال االنقطاع 

ورأي اإلمام مسمم الذي , رأي البخاري وابن المديني:وما ييمنا من ىذه اآلراء اثنان .... المقاء
".  حرره في مقدمة الصحيح

مكانية المقاء مع  ويخمص بعد مناقشتو لرأي ابن رجب في السماع وثبوت المقاء أو المعاصرة وا 
نني أرى في ختام ىذه المناقشة رأي مسمم أسمم وأوجو وأثبت وأنو :" انتفاء التدليس إلى القول وا 

كشرط المقاء أو ,يتناول أدنى مراتب االتصال وال يمنع ىذا أن يصنف غيره كتابًا فيضيف شرطاً 
  2."واهلل أعمم , ولكن ىذا الشرط يبقى شرط كتاب ال شرط صحة , السماع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  الشاممة 227ص , ابن رجب , شرح عمل الترمذي  : 1
 .   206-1/195ىمام سعيد .تحقيق  ودراسة د/  انظره مفصاًل في شرح عمل الترمذي البن رجب 2
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األسس التي اعتمدىا العمماء في تمقي أحاديث الصحيحين : المبحث الثالث
 من يسير الميالي ويشد الرحال من أجل البحث عن ىيأ لسنة نبيو – عز وجل -      إن اهلل  
, أو السؤال عن أحد رجال إسناده أو لطمب عموٍّ في السند وغيرىا من األىداف, صحة حديث 

ولعل اإلمامين البخاري ومسمم يتربعان عمى , وكل ذلك في سبيل الحفاظ عمى حديث النبي 
– سبحانو وتعالى – ولعل اهلل , بما بذال من جيد كبير في صحيحييما , عرش ىؤالء العمماء 

لى , تكريمًا ليما , كتب لصحيحييما القبول عند العمماء  فحظيا بالعناية واالىتمام عبر القرون وا 
.  يومنا ىذا 

: وفيو ثالثة مطالب 
عناية العمماء بصحيحي البخاري ومسمم : المطمب األول 

مصنف في الصحيح المجرد وىو أصح كتاب بعد       وقصارى القول أن صحيح البخاري أول
عمى غيرىم وأحاديثو عمى كثرتيا لم ينتقد الجيابذة  كتاب اهلل العزيز ورجالو مقدمون في الرتبة

القميل مع عدم سالمة ىذا النقد ومع ىذا كمو جمع فيو مؤلفو  المبرزون في ىذا الفن منيا إال
والدراية وىذه الميزات وغيرىا توضح السر في إقبال العمماء عميو واشتغاليم  رحمو اهلل بين الرواية

خدمتو  وعنايتيم التامة بو فمقد بذل العمماء قديمًا وحديثًا فيو الجيود العظيمة وصرفوا في فيو
دفتيو بسطًا  األوقات الثمينة وأولوه ما ىو جدير بو من اىتماميم فكم شارح لجميع ما بين

وصنفوا في  واختصارًا ومقتصر عمى إيضاح بعض جوانبو فألفوا في رجالو وفي شيوخو خصوصاً 
.  بالتأليف شرح تراجم أبوابو وفي المناسبة بينيا وغير ذلك من الجوانب التي أفردت

       فإنو لم يحظ كتاب بعد كتاب اهلل بعناية العمماء مثل ما حظي كتاب صحيح البخاري , 
وتكممًا عمى رجالو وتعاليقو  شرًحا لو واستنباطًا لألحكام منو: فقد اعتنى العمماء والمؤلفون بو 

ذلك , وقد تكاثرت شروحو حتى بمغ عدد شروحو  وشرحًا لغريبو وبيانًا لمشكالت إعرابو إلى غير
 .وثالثين شرحًا  والتعميقات عميو أكثر من مائة

:        وقد اعتنى العمماء المسممون بالصحيحين عناية فائقة تمثمت في نواح شتى منيا 
والشرح , واألطراف,والرجال , والنقد, والجمع بينيما واالختصار , االستخراج واالستدراك عمييما 

 . 1ولك أن تعمم أيضًا أن شروح صحيح مسمم زادت عن ستين شرحًا , 
 

 :أسس قبول العمماء لمصحيحين : المطمب الثاني 
,       إن البخاري ومسمم عندما عرض كل منيما كتابو عمى كبار عمماء الحديث في عصره 

.   فأقروه واستحسنوه ليدلل عمى اتفاق أىل عصرييما عمى صحة أحاديثيما 

                                                 
.  شرحًا 66 فقد عد 162 -145محمد طوالبو ص . د , اإلمام مسمم ومنيجو في صحيحو انظر  : 1
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فالقطع بأصحية الصحيحين متفق عميو بين عمماء : "     قال األستاذ الدكتور خميل إبراىيم 
واإلجماع عمى - كما ذكره سراج الدين البمقيني رحمو اهلل– وأىل السمف عامة , الحديث قاطبة 

وفي النحو مرتبط , فاإلجماع في الفقو مرتبط بالفقياء, أمر ما مرتبط ارتباطًا وثيقًا بأىل فنو
.  1"وفي الحديث مرتبط بالمحدثين, بالنحويين

        وىا ىم جميرة العمماء من شيوخ البخاري ومسمم وأقرانيما وتالميذىما ومن جاء بعدىم 
لى يومنا ىذا يتمقون أحاديث الصحيحين بالقبول وذلك بالنظر إلى تحقق شرطييما فييما  فقد , وا 
وقف العمماء عند الشيخين وتناولوا الصحيحين حديثًا حديثًا وفحصوا ودققوا ومايزوا بينيما 

وىذا أساس قبوليما وسمو مكانتيما التي حظيا بيا عند , وتحققوا من التزام الشيخين بشرطييما 
. عمماء ىذا الشأن

ىو أول : فقال العمماء: "   فيذا اإلمام النووي يؤكد ذلك ويورد أقوال عدد من العمماء فيقول 
واتفق العمماء عمى أن أصح الكتب المصنفة صحيحا . ُمَصنَّف ُصنِّف في الصحيح المجرد

. واتفق الجميور عمى أن صحيح البخاري أصحيما صحيًحا, وأكثرىما فوائد. البخاري ومسمم
وأنكر العمماء ذلك . صحيح مسمم أصح: وقال الحافظ أبو عمي النيسابوري وبعض عمماء المغرب

.  عمييم, والصواب ترجيح صحيح البخاري
    وقد قرر اإلمام الحافظ أبو بكر اإلسماعيمي في كتابو المدخل ترجيح صحيح البخاري عمى 

وأجمعت األمة عمى . أجود ىذه الكتب كتاب البخاري: وقال النسائي. صحيح مسمم, وذكر دالئمو
  2"صحة ىذين الكتابين, ووجوب العمل بأحاديثيما

أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد اهلل محمد بن : "     وأما ابن الصالح فيقول 
و . وتاله أبو الحسين مسمم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسيم. إسماعيل الجعفي موالىم

وكتاباىما أصح الكتب بعد , مسمم مع أنو أخذ عن البخاري واستفاد منو يشاركو في أكثر شيوخو 
  3".كتاب اهلل العزيز

   ويضيف وىو يناقش العمم اليقيني والعمم النظري الحاصل بيما بعد أن ذكر أقسام الصحيح 
: ىذه أميات أقسامو وأعالىا األول وىو الذي يقول فيو أىل الحديث كثيراً : " السبعة قائاًل 

لكن . يطمقون ذلك ويعنون بو اتفاق البخاري ومسمم ال اتفاق األمة عميو. صحيح متفق عميو
, اتفاق األئمة عميو الزم من ذلك وحاصل معو التفاق األمة عمى تمقي ما اتفقا عميو بالقبول 

خالفًا لقول من نفى ذلك . وىذا القسم جميعو مقطوع بصحتو والعمم اليقيني النظري واقع بو
نما تمقتو األمة بالقبول ألنو يجب عمييم العمل بالظن  محتجًا بأنو ال يفيد في أصمو إال الظن وا 

                                                 
. 123خميل خاطر ص, مكانة الصحيحين  : 1
 . الشاممة/100النووي ص ,تيذيب األسماء :  2
 . 29العراقي ص , التقييد واإليضاح  : 3
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والظن قد يخطئ وقد كنت أميل إلى ىذا وأحسبو قويًا ثم بان لي أن المذىب الذي اخترناه أواًل 
واألمة في إجماعيا معصومة من , ىو الصحيح ألن ظن من ىو معصوم من الخطأ ال يخطئ

الخطأ وليذا كان اإلجماع المبتنى عمى االجتياد حجة مقطوعًا بيا وأكثر إجماعات العمماء كذلك 
القول بأن ما انفرد بو البخاري أو مسمم مندرج في قبيل ما : وىذه نكتة نفيسة نافعة ومن فوائدىا

يقطع بصحتو لتمقي األمة كل واحد من كتابييما بالقبول عمى الوجو الذي فصمناه من حاليما فيما 
سبق سوى أحرف يسيرة تكمم عمييا بعض أىل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره وىي معروفة 

  1".عند أىل ىذا الشأن واهلل أعمم
    وىنا ال بد من نقل تعميق الشيخ العالمة أحمد شاكر عمى كالم ابن الصالح كما أورده الشيخ 

في أن البخاري ومسمم لم يمتزما في أحاديث كتابييما أن  }عبد الفتاح أبو غدة في التتمة الرابعة 
, الموقظة في عمم الحديث: التي ألحقيا بكتاب الذىبي  {تكون كميا في أعمى درجات الصحة 

أن , والحق الذي ال مرية فيو عند أىل العمم بالحديث من المحققين - : " رحمو اهلل- قال 
نما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض األحاديث , أحاديث الصحيحين صحيحة كميا  , وا 

وأما صحة الحديث فمم يخالف فييا , عمى معنى أن ما انتقدوه لم يبمغ في الصحة الدرجة العميا 
 .  2"أحد
 

:  انتقاد بعض الحفاظ لبعض األحاديث في صحيح البخاري والجواب عن ذلك 
     ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن الدارقطني وغيره من الحفاظ انتقدوا عمى 

الصحيحين مائتين وعشرة أحاديث اشتركا في اثنين وثالثين حديثًا وانفرد البخاري عن مسمم 
بثمانية وسبعين حديثًا وانفرد مسمم عن البخاري بمائة حديث وقد عقد فصاًل خاصًا لمكالم عمى 
األحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أورد فيو األحاديث عمى ترتيب صحيح البخاري وأجاب 

والجواب عنو : "عمى االنتقادات فييا تفصياًل وقد أجاب عنيا في أول الفصل إجمااًل حيث قال
ال ريب في تقديم البخاري ثم مسمم عمى أىل عصرىما ومن بعده : "عمى سبيل اإلجمال أن نقول

فإذا عرف : "ثم ذكر بعض ما يؤيد ذلك ثم قال" من أئمة ىذا الفن في معرفة الصحيح والمعمل
وتقرر أنيما ال يخرجان من الحديث إال ما ال عمة لو أو لو عمة إال أنيا غير مؤثرة عندىما 

فبتقدير توجيو كالم من انتقد عمييما يكون قولو معارضًا لتصحيحيما وال ريب في تقديميما في 
ذلك عمى غيرىما فيندفع االعتراض من حيث الجممة               وأما من حيث التفصيل 

: فاألحاديث التي انتقدت عمييما تنقسم أقساماً 
. ما تختمف الرواة فيو بالزيادة والنقص من رجال اإلسناد: األول

                                                 
 .44-43 ص العراقي, التقييد واإليضاح :  1
 . 144عبد الفتاح أبو غدة ص : اعتنى بو , الذىبي , الموقظة في عمم الحديث :  2



 12 

. ما تختمف الرواة فيو بتغيير رجال بعض اإلسناد: الثاني
. ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيو دون من ىو أكثر عددًا أو أضبط ممن لم يذكرىا: الثالث
. ما تفرد بو بعض الرواة ممن ضعف من الرواة: الرابع

. ما حكم فيو بالوىم عمى بعض رجالو: الخامس
 .ما اختمف فيو بتعيين بعض ألفاظ المتن: السادس

    وفي ضمن ذكره ليذه األقسام ذكر الجواب عن ذلك في الجممة وأشار إلى بعض األحاديث 
فيذه جممة أقسام ما انتقده : "ثم قال. المنتقدة التي فصل القول فييا بما يوضح الجواب اإلجمالي

األئمة عمى الصحيح وقد حررتيا وحققتيا وقسمتيا وفصمتيا ال يظير منيا ما يؤثر في أصل 
ىذا جميع ما تعقبو الحفاظ النقاد : "وقال في نياية الفصل". موضوع الكتاب بحمد اهلل إال النادر

فإذا تأمل المنصف ما حررتو : ", إلى أن قال"العارفون بعمل األسانيد المطمعون عمى خفايا الطرق
من ذلك عظم مقدار المصنف في نفسو وجل تصنيفو في عينو وعذر األئمة من أىل العمم في 

. 1" تمقيو بالقبول والتسميم وتقديميم لو عمى كل مصنف في الحديث والقديم
 2مزايا الصحيحين: المطمب الثالث 

ا دونيا بخصائص         امتاز الصحيحان عمى غيرىما من كتب الحديث بمزايا عديدة واختصّ 
ومكنت ليما الحظوة الرفيعة , مما جعميما في المرتبة األولى من كتب الحديث بال منازع , جميمة 

وارتبطت بيما , ثم في نفوس عامة المسممين من بعدىم , في نفوس أىل  العمم بالحديث وغيره 
, وارتفعا مكانة عمى مكانة , بما لم ترتبط بكتاب آخر مثميما , القموب بعد كتاب اهلل عز وجل 

لى يومنا ىذا والفضل هلل أواًل ...فكثرت الكتب المتعمقة بيما شرحًا واختصارًا وتعميقًا واستدراكاً  وا 
. وآخراً 

:      إن من أىم الميزات التي امتاز بيا الصحيحان عمى غيرىما من كتب الحديث ىي 
: كونيما أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعالى: أواًل 

:   لقد اتفقت كممة الحفاظ من أىل الحديث وغيرىم عمى أن أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعالى 
-. رحميما اهلل تعالى–كتابا البخاري ومسمم 

. 3"وكتاباىما أصح الكتب بعد كتاب اهلل العزيز-: " رحمو اهلل–   قال اإلمام ابن الصالح 
 1"…وىما أصح الكتب بعد  القرآن- :" رحمو اهلل-  وقال اإلمام النووي

                                                 
في سياق األحاديث التي اتتقدىا عميو حافظ عصره أبو الحسن : الفصل الثامن , ابن حجر , ىدي الساري  : 1

عبد المحسن العباد ص , اإلمام البخاري وكتابو الجامع الصحيح : انظر . 402- 374ص ... الدارقطني 
.  الشاممة 23- 22
  . 87-75خميل خاطر ص ,  بتصرف عن كتاب مكانة الصحيحين 2: 

. 29العراقي ص , التقييد واإليضاح  : 3
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: كونيما احتويا عمى أرقى شروط الصحة: ثانيًا 
ما رواه عدل تام الضبط متصل السند من غير شذوذ :"       إن تعريف الحديث الصحيح ىو

, اتصال السند, الضبط, العدالة: " فشروط الحديث الصحيح إن يحوي األمور الخمسة" وال عمة
". عدم العمة, عدم الشذوذ

اعمم أن درجات الصحيح تتفاوت بحسب تمكن الحديث من شروط الصحة :" قال الحافظ العراقي 
ن أصح كتب الحديث , وعدم تمكنو ,    2..."ثم مسمم, البخاري : وا 

.   والذي قالو الحافظ العراقي أمر متفق عميو بين أىل العمم بالحديث
: الحكم بصحة كل أحاديثيما المسندة:ثالثاً 

   لقد اتفقت كممة أىل العمم بالحديث عمى أن جميع ما في ىذين الكتابين مما روياه باإلسناد 
. والجزم بذلك واقع ومقطوع بو عندىم, فيو صحيح المتصل المرفوع إلى النبي 
وأجمعت األمة عمى صحة ىذين الكتابين ووجوب - :" رحمو اهلل–       قال اإلمام النووي 

  3"العمل بأحاديثيما
لو حمف إنسان بطالق امرأتو أن ما في الصحيحين مما حكما - :"رحمو اهلل–وقال إمام الحرمين 

 4"إلجماع المسممين عمى صحتو,  لما ألزمتو الطالق بصحتو من قول النبي 
: ىما أول من صنف الصحيح المجرد: رابعاً 

   لقد اتفقت كممة أىل العمم بالحديث وغيرىم عمى أن أول من جرد الحديث الصحيح ىو اإلمام 
أول من صنف -:" رحمو اهلل–قال اإلمام ابن الصالح . البخاري ثم مسمم رحميما اهلل تعالى

وتاله أبو الحسين مسمم بن , البخاري أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل الجعفي موالىم : الصحيح 
. 5-" من أنفسيم-الحجاج النيسابوري القشيري 

 
 

: يحويان أصح الصحيح: خامساً 
   لقد اتفق أىل العمم بالحديث عمى أن أصح الحديث ما اتفق عميو الشيخان ثم ما رواه البخاري 

ثم ما , ثم ما كان عمى شرط البخاري فقط, ثم ما كان عمى شرطيما , ثم ما انفرد بو مسمم , 
 .كان عمى شرط مسمم فقط

                                                                                                                                            
.  الشاممة1النووي ص , التقريب والتيسير  :.1
. 1/23انظر مكانة الصحيحين نقال عن فتح المغيث   : 2
 .الشاممة , 100النووي ص , تيذيب األسماء والصفات  : 3 
. الشاممة  , 132-1/131, السيوطي , تدريب الراوي    :  4
. 29, العراقي , التقييد واإليضاح   :  5
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, األول - أي أقسام الحديث الصحيح– وأعالىا -: "رحمو اهلل–      قال اإلمام ابن الصالح 
يطمقون ذلك ويعنون بو اتفاق , صحيح متفق عميو: وىو الذي يقول فيو أىل الحديث كثيًرا 

. 1..."البخاري ومسمم
: كون أحاديثيما ال يحتاج إلى الكشف عنيا: سادساً   

وأن ما اتفقا عميو أصح الصحيح من ,    لما كان الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعالى 
ثم ما رواه البخاري , والجزم بصحتو متفق عميو , بالمتفق عميو : وىو الذي يعبر عنو , الحديث 

لذا فإن أحاديث الصحيحين يعمل بيما من , ثم ما رواه مسمم وىو أصح مما رواه غيرىما . ,
, وذلك ألن كال من البخاري ومسمم قد جزم بصحة أحاديث ما في كتابو, غير كشف عن حالتيا 

الجمع بين  )قال أبو عبد اهلل الحميدي في كتابو .ثم تمقي األمة ليذين الكتابين يغني عن البحث 
من أفصح في جميع ما جمعو - رضي اهلل عنيم- لم نجد من األئمة الماضين : " (الصحيحين

 2..."بالصحة إال ىذين اإلمامين
 :لم يفصح أحد من المصنفين بصحة ما في كتابو إال ىما : سابعًا 

في جميع ما جمعو بالصحة إال ىذين –     لم نعمم أحدًا من أىل العمم بالحديث قد أفصح لنا 
أو ممن , سواًء ممن سبقيما – رحمو اهلل – كما قال اإلمام الحميدي – رحميما اهلل – اإلمامين 

. جاء بعدىما 
وتركت من , ما أدخمت في كتابي الجامع إال ما صح - : " رحمو اهلل –  قال اإلمام البخاري 
 . 3" الصحاح لحال الطول 
إنما وضعت , ليس كل شيء عندي صحيح وضعتو ىينا - :" رحمو اهلل–   وقال اإلمام مسمم 
قالو جوابًا ألبي بكر ابن أخت أبي النضر عندما سألو عن حديث أبي " . ىينا ما أجمعوا عميو

ذا قرأ فأنصتوا " ىو صحيح؟ يعني : ىريرة  فقال لَم لم تضعو , ىو عندي صحيح : فقال " وا 
 . 4"ىينا ؟ فأجابو بما ذكر

:  اعتناء العمماء بيما : ثامنًا 
, عناية ال نعرفيا لغيرىما من الكتب ,  لقد اعتنى العمماء وخاصة أ ىل الحديث بالصحيحين 

وقد ظيرت تمك العناية  الفائقة بذلك - عدا القرآن الكريم– سواء من كتب الحديث أو غيره 
وكم مستخرج عمييما , وكم مختصر وكم معمق , إذ كم شارح ليما أو ألحدىما , التراث الضخم 

أو عمى أحدىما  
                                                 

 .43المصدر السابق  : 1
. 42, العراقي , التقييد واإليضاح  : 2
 .30المصدر السابق :  3
.  باب التشيد: كتاب الصالة : صحيح مسمم  :  4
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.    كل ىذا إن دل عمى شيء فإنما يدل عمى ىذه الميزة التي لم تعرف لغيرىما 
: تمقي اآلمة ليما بالقبول: تاسعًا 

وظير ذلك واضحًا في العمل بيما وقراءتيما والتسميم ,    لقد تمقت األمة ىذين الكتابين بالقبول 
وليس ذلك - إال نادراً – واقتنائيما إذ  ال تخمو مكتبة من المكتبات منيما . والعناية بيما , ليما

وال نرى , بل إننا نرى إقبال الشباب المثقف عمييما بشكل منقطع النظير , خاصًا بطالب العمم 
. ىذا اإلقبال عمى غيرىما من كتب الحديث

يعتبر من أكبر الدالئل عمى الجزم بصحة أحاديث الكتابين - عماًل وتصديقاً –   وىذ التمقي 
فادتيما العمم . وخاصة إذا عرفنا أن األمة معصومة من الخطأ, وا 

وأجمعت األمة عمى صحة ىذين الكتابين ووجوب - :" رحمو اهلل-     وليذا قال اإلمام النووي
    1..."العمل بأحاديثيما

: جاللة رجاليما: عاشراً 
  إن أكثر رواة األخبار ثقات عدول من زمن الصحابة الكرام إلى النصف الثاني من القرن 

ن الشيخين . الثالث  الدرجة العميا من ىؤالء     – عمى العموم -اختارا من الرجال - رحميما اهلل– وا 
أن أكثر رواة األخبار : فميعمم طالب ىذا العمم - : " رحمو اهلل – قال اإلمام الحاكم , الرجال 
 2 ..."وأن الدرجة العميا لمذين في صحيحي البخاري ومسمم , ثقات 

ثم يقدم في األرجحية من حيث :" في شرح النخبة-رحمو اهلل–    وقال الحافظ ابن حجر 
ورواتيما قد حصل , ألن المراد بو رواتيما مع باقي شروط الصحيح , األصحية ما وافقو شرطيما

وىذا أصل , فيم مقدمون عمى غيرىم في رواياتيم , االتفاق عمى القول بتعديميم بطريق المزوم 
   3..."ال يخرج عنو إال بدليل

: دقة الشيخين فييما: حادي عشر
. المثل األعمى في الدقة والضبط واإلتقان في الصحيحين – رحميما اهلل –  لقد ضرب الشيخان 

عادتيا . ويتضح ىذا جميًا في إيراد األسانيد وا 
نما أعاد الشيخان اإلسناد لنكت خفية أو , وليس كذلك,   وقد يظن الجاىل أن ىذا تكرار مخل  وا 

نما أكتفي بإشارات فقد يعيد البخاري السند ويغير فيو , واألمثمة كثيرة عمى الحصر , جمية  وا 
وىو , أو ذكر قصة تدل عمى ذلك , شيخو ألن أحد الرواة فيو قد صرح بالسماع أو المُّقي

ولو – فيعيد ىذا السند , أو يشك في سماعو من شيخو - مع جاللتو وثقتو– معروف بالتدليس 
. ليبين ذلك– بنزول 

                                                 
.  الشاممة 100النووي ص , تيذيب األسماء  : 1
 (1/172)انظر مكانة الصحيحين نقال عن  جامع األصول  : 2
(. 15-14)انظر مكانة الصحيحين نقال عن  شرح نخبة الفكر : 3



 16 

لى االستنباط ,       كما يتضح في عناوينو والتي ىي متون أحاديث  لينبو عمى ىذا الحديث وا 
... وقد ال يجزم في األمر ليبين أن في األمر سعة, أو يرد عمى زعم قائم, ليبين موطن الخالف 

وقد .   وأما عند مسمم فيو واضح وبشكل جمَي من إيراده األسانيد بعد ذكره لمحديث بسند األصل
وىو الفالني : أو – وىو ابن فالن – يكون قد سمع اسم الراوي من غير بيان أبيو أو نسبو فيقول 

؟ أو ,والمفظ لفالن : وال يسوق ذلك في معرض الرواية ألنو لم يسمع ذلك من شيوخو أو يقول – 
.  أخبرنا: وقال فالن, حدثنا : قال فالن 

. واهلل أعمم.    ومن تصفح الصحيحين اتضح لو ذلك بشكل جمي
: كون الشيخين أعمم الناس بيذا الفن:   ثاني عشر 

م بو كون البخاري ومسمم أعمم أىل عصرىما في الحديث دراية ورواية   ًّ          إن من المسلَّ
وعن – إذ أخذ البخاري عن عمي بن المديني  والذىمي ومثل ذلك أخذ مسمم , وعمالً  وضبطًا 

وال يعرف بعدىما من يتقدم عمييما , البخاري أيضاً وقد سمَّم ليما بذلك أقرانيما ومن جاء بعدىما 
وأكبر دليل عمى ذلك كون البخاري انتقى صحيحو من زىاء ستمائة ,في سعة الرواية واالستنباط 

. وجعمو حجة بينو وبين اهلل, ألف حديث 
وأخرج مسمم صحيحو من زىاء ثالثمائة ألف .    كما كتب عن أكثر من ألف شيخ من الحفاظ 

ومكث كل منيما في تأليف صحيحو خمس عشرة . أما غيرىا فالعمم عند اهلل ,حديث مسموعة 
. سنة

.   وقصة امتحان كل منيما في حفظو وتسميم عمماء عصره لو معروفة ومسطَّرة
     

: جاللة قدرىما:ثالث عشر 
كان مضرب المثل في الدين والخمق والعمم – رحميما اهلل –          إن كال من البخاري ومسمم 

... والحمم والتواضع
عرض كتابو عمى كبار ,        إن البخاري الذي انتقى صحيحو من زىاء ستمائة ألف حديث 

فاستحسنوه . وغيرىم , ويحيى بن معين , وأحمد بن حنبل , عمي بن المديني : عمماء عصره 
.  حيث عرض صحيحو بعد تأليفو عمى أبي زرعة الرازي,ومثل ذلك فعل مسمم , وشيدوا بصحتو 

فالعناية بيما مع عدم معرفة كثير من كتب الحديث , وىذه المزايا إنما ىي غيض من فيض  
وكيف ال وقد اتفقت كممة , ألكبر دليل عمى تمك الحظوة التي منحيا اهلل لمشيخين وصحيحييما 

. بل الكتب بعد كتاب اهلل تعالى,وأنيما أصح كتب الحديث , عمماء المسممين عمى صحتيما 
. واهلل أعمم

 
النتائج والتوصيات 



 17 

: النتائج : أواًل 
بل كان القصد وضع كتاب مختصر ، لم يكن قصد الشيخين استيعاب جميع الصحيح – 1

 .  لصحيح أحاديث رسول اهلل 
.  إن الصحيحين قد استوعبا أغمب أصح الحديث الصحيح.  –2
خطورة دعوى االكتفاء بالصحيحين، فإنيما لم يستوعبا جميع الحديث الصحيح لينادى  – 3

بوجوب االعتماد عمييما فقط، فكم من حديث صحيح تمقتو األمة بالقبول وىو في غير 
.   الصحيحين 

صحيح رواه البخاري أو : الحذر من فكرة التصحيح عمى الصحيحين، ففرق بين القول   - 4
.  رواه البخاري أو مسمم وىو صحيح : مسمم، والقول

ثم كبير بعد أن أجمعت األمة ، إن أي إساءة لمصحيحين ىو إساءة لمسنة النبوية- 5 وا 
. وتمقاىما عمماء األمة بالقبول ، عمييما
التوصيات  :  ثانيا 

نشر ثقافة االىتمام بدراسة وحفظ أحاديث الصحيحين بين الناشئة من أبناء  – 1   
المسممين، من خالل إنشاء المعاىد المختصة بالحديث النبوي الشريف، ومزيد اىتمام من 

.  القنوات الفضائية الخاصة بالسنة النبوية أسوة بالقنوات الخاصة بالقران الكريم  
ضرورة عقد مثل ىذه المؤتمرات بين الحين واآلخر لتذكير طمبة العمم في ىذا العصر  -2  

 .بجيود ىؤالء العمالقة من جيابذة العمماء من سمف ىذه األمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصادر والمراجع 
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.  بيروت - صيدا , 
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 . األردن – عمان , دار عمار ,  م 2000
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. لبنان _ بيروت , 
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.  بيروت ,دار اليجرة , م 1988
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